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We doen weer mee! 

• Bezuinigingsopgave 2014 

• Geen actief beleid op ‘sport’ 

• Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden

• Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden 

• Aan de slag met leefstijl en bewegen 

• Integrale samenwerking, focus op 
armoedeprogramma Kansrijk Opgroeien 

• We doen weer volop mee 



Sport- en preventieakkoord 
Gezond Coevorden 

• Geen sportakkoord, maar sport- en 
preventieakkoord 

• Meer dan zestig partners uit het verenigingsleven, 
welzijn, zorg, onderwijs en bedrijfsleven 

• Borging binnen Stichting Gezond Coevorden 

• Zes ambities 



Sporten en bewegen voor 
iedereen

• Iedereen in de gemeente Coevorden die dat wil heeft de 
mogelijkheid deel te nemen aan sporten & bewegen. Daar waar 
geen aanbod is maar wel wenselijk, initiëren we nieuw aanbod 
voor specifieke doelgroepen. Daar waar het lokaal niet lukt 
zoeken we de samenwerking regionaal. 

• Alle inwoners hebben inzichtelijk welke sport- en beweeg 
(sociale) voorzieningen beschikbaar zijn middels de ‘Sport- en 
Beweegkaart’ per wijk/dorp in de gemeente Coevorden

• Voor mensen met een lage economische status is deelname aan 
sport en bewegen mogelijk via de inzet van de Doe-Mee-Pas. 
Ook is er minder uitval bij deelnemers aan de Doe-Mee-Pas. 

• We zorgen er met elkaar voor dat de inzet van 
trainers/begeleiders/deskundigen voor het geven van lessen, 
voorlichting etc. betaalbaar blijft. 



Gezond in Coevorden

• Het vergroten en bevorderen van een gezonde 
leefstijl bij de inwoners van de gemeente 
Coevorden door in te zetten op het voorkomen van 
problemen en belemmeringen bij onze inwoners. 
Hierin zijn meer bewegen voor jong en oud, meer 
mensen met een gezond gewicht, minder roken en 
minder overmatig alcoholgebruik belangrijke 
doelstellingen. 



Beleidsnotitie: Op naar een 
gezonder Coevorden

• Verbinding buurt/wijk met onderwijs en sport 

• Buitenschools aanbod 

• Uitrol JOGG programma 

• Programma Kansrijk Opgroeien

• Nieuwe impuls schoolzwemmen 

• Initiatievenregeling Gezond in Coevorden voor 
partners sport- en preventieakkoord

• Buurtsportcoach als lokale verbinder 





Dank voor jullie aandacht

• Vragen?

• a.wijnholds@coevorden.nl
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